اروپای عاشقانه
 3شب ژنو  3 +شب زوریخ  3 +شب مونیخ
 3شب برلین
 31شب و  33روز
تاریخ حرکت :پنجشنبه  1فروردین
(سفرهای تضمینی به سوئیس)
کد تور31319 :
هتل

 4ستاره

هر نفر در یک اتاق

هر نفر در یک اتاق

کودک  4تا  21ساله

کودک  1تا  4ساله

دو تخته

یک تخته

(با تخت اضافه)

(بدون تخت)

 1771یورو

 3341یورو

 1391یورو

 991یورو

+

+

+

+

 3.711.111تومان

 3.711.111تومان

 3.411.111تومان

 3.411.111تومان

خدمات تور:

پروازهای بین المللی در کالس اکونومی با خطوط هوایی  - Austrianجایجاییهای درون شهری و بین
شهری طبق برنامه با اتوبوس کولردارمدرن ،مینی بوس یا مینی ون  31 -شب اقامت در هتل های 4
ستاره با صبحانه  -گشت ها و ورودیه ها بر اساس برنامه  -ویزا  -بیمه مسافرتی  -راهنمای تور
فارسی زبان  -کودک تا دوسال 311 :یورو  391.111 +تومان
مدارک مورد نیاز:
پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت 1 ،قطعه عکس ،3.4*4.4
اصل شناسنامه ،گواهی تمکن مالی از بانک مربوطه به انگلیسی با ذکر اعالم موجودی و
گردش حساب بانکی سه ماه اخیر ،اصل سند ملکی به همراه ترجمه سند فقط یک ملک
(در صورت موجود بودن)  ،اصل گواهی اشتغال به کار امضا شده توسط مدیر مسئول
نامبرده در پروانه ثبت شرکت که نشانگر سمت ،مدت اشتغال و علّت سفر متقاضی
باشد به انضمام ترجمه ،اصل روزنامه رسمی شرکت و اصل ترجمه ،کارمندان بخش
دولتی اخرین حکم کارگزینی ،بازنشستگان ترجمه حکم بازنشستگی ،اصل و یک نسخه
کپی از لیست پرداخت های بیمه تأمین اجتماعی ،اصل جواز کسب و اصل ترجمه آن.
برای محصلین و دانشجویان ،نامه ای مبنی بر تأیید ثبت نام از سوی مدرسه/دانشگاه،
کپی از ویزاهای شنگن و سایر ویزاهای معتبر در سه سال اخیر.

آشنایی با مقاصد سفر
سوئیس
هروقت و هرکجا ،کسی به فکر گذراندن تعطیالتی رویایی می افتد ،نام سوئیس شنیده می
شود .این کشور جزو برترین مقاصد گردشگری ،طبیعت گردی و سفرهای تجاری است .به ندای
قلبتان گوش دهید و برای دادن فرصت استراحتی به جسم و روحتان به سوئیس سفر کنید و
مطمئن باشید این تجربه را تا پایان عمر فراموش نخواهید کرد!
طبیعت بکر ،کوهستان پرشکوه آلپ ،مردمانی بافرهنگ و مهربان که آماده اند با  4زبان مختلف
به شما خوش آمد بگویند و فرصت های بی شمار ماجراجویی در کنار شهرهای پاکیزه و منظم،
مراکز خرید لوکس و مجلل ،شکالت های خوش مزه و پنیرهای خوش طعم و البته ساعت های
دقیق و درجه یک.
و باالتر از همه اینها ،مناظر و چشم اندازهای طبیعی مسحور کننده و آب و هوایی معتدل و
البته تاریخچه ای غنی و موزه های پرشمار .بیش از این نباید از سوئیس گفت! اینجا را تنها
باید دید و تجربه کرد.
پس به سوئیس خوش آمدید!
ژنو
مانند قوهایی که بر دریاچه این شهر که بزرگترین دریاچه اروپاست شنا می کنند ،خود ژنو نیز
پرنده ای کمیاب است! زیبا و دلفریب و درعین حال شهری بین المللی که توسط بسیاری ،به
اشتباه پایتخت سوئیس تصور می شود! این دومین شهر بزرگ سوئیس است با باالترین
استانداد زندگی و یکی از مقاصد پیشرو گردشگری در اروپا.
چه خواهان یک گشت دریایی عاشقانه ،خریدهای گران ،درمان و یا هنر غذاخوری باشید و چه
به دنبال تجربه های ماجراجویانه در فضای باز و کوهستان آلپ باشید ،یا حتی اگر عالقمند به
موسیقی ،هنر و سینما باشید ،ژنو مقصد فراموش نشدنی شما خواهد بود.
زوریخ
کالن شهری در محل تالقی رود و دریاچه ،با نمایی فوق العاده به رشته کوه های پوشیده از برف
آلپ ،ترکیبی بی مانند از جاذبه ها را در اختیار شما قرار می دهد .بیش از  41موزه و 311
گالری هنری در این شهر قرار دارند که در کنار برند های معروف مد و رویدادها و فعالیت های
فرهنگی متعدد آن را به یکی از کانون های فرهنگی سوئیس بدل ساخته اند .بافت تاریخی و
کمابیش دست نخورده شهر که از دوران امپراتوری روم به یادگار مانده با کلیساهای باشکوه و
معماری منحصر به فرد خود قطعا عالقمندان به هنر و تاریخ را نیز به این شهر جذب خواهد
کرد .زوریخ برای هر سلیقه ای ،یک مقصد مناسب است .از عاشقان خوراک و غذاهای خوشمزه

گرفته تا دوستداران طبیعت و یا عاشقان خرید .حتی کودکان شما نیز اینجا همواره سرگرم و
خوشحال خواهند بود.
آلمان
قطب اقتصادی اروپای مدرن دارای شهرهایی پویا و متنوع است که هر کدام دارای سبک
زندگی و فرهنگ غنی خود هستند .تاریخ کهن این سرزمین از هر گوشه و کناری سر برکشیده
و خودنمایی می کند .در روستاهای سرسبز این کشور ،جاده هایی را خواهید دید که پیش از
عصر کریستف کلمب بر زمین کشیده شده اند و بر فراز آنها ،قلعه ها و قصرهایی رویایی که
یادآور داستانهای پریانی هستند که اکثرا از همین سرزمین به سایر نقاط جهان پراکنده شده
اند .در شهرهای بزرگی چون هامبورگ ،مونیخ و برلین شما با رنگین کمانی از فرهنگ های
مختلف که به خوبی با هم سازگار شده اند روبرو خواهید شد و با سرک کشیدن به داخل موزه
ها و دیدار گنجینه های تاریخی و هنری به نمایش درآمده مات و مبهوت خواهید ماند.
چشم اندازهای سرسبز و رویایی این کشور اثری جادویی و هنری دارد .از جنگل های
اسرارآمیز و دره ها و رودخانه های احساس برانگیز گرفته تا تاکستان های عظیم مرکزی و
سواحل پرچین و شکن شمالی .حتما از شهرها بیرون بروید و لذت دیدار این مناظر باشکوه را
از دست ندهید .عالوه بر همه اینها ،معدود کشورهایی از جهان مانند آلمان می توانند به سبب
پرورش این تعداد فیلسوف ،دانشمند ،هنرمند وادیب به خود ببالند .اینجا زادگاه گوته ،کانت،
هگل ،مارکس ،بتهوون ،شیلر ،مارتین لوتر ،برادران گریم ،توماس مان ،آلبرت آینشتاین و
بسیاری دیگر از نوابغ تاریخ فرهنگ و تمدن بشری است.
در آلمان ،شما چه در یک آمفی تئاتر رومی باشید یا یک قلعه قرون وسطایی یا حتی اگر در کنار
بقایای دیوار برلین قدم بزنید ،حضور باشکوه "گذشته" را بیش از هرجای دیگر در کنار خود
احساس خواهید کرد.
مونیخ
دیدار با پایتخت غیررسمی و جنوبی آلمان و مرکز ایالت باواریا تجربه ای بس لذت بخش است.
باغ های باشکوه و بوتیک های شیک ،معماری چشم نواز باروک و کوهستانهای خیره کننده ای که
شهر را احاطه کرده اند تنها بخش کوچکی از جاذبه های شهر را تشکیل می دهند .بازدید از
میدان مارین پالتز و ساختمان زیبای شورای شهر ،موزه رزیدنتس که زمانی قصر پادشاهان
باواریا بوده و باغ انگلیسی برای هر گردشگری که به این شهر می آید صرفا توصیه نمی شود
بلکه ضروری است!

برلین
شاید به جرات بشود گفت رکورد بیشترین حجم اتفاقات تاریخی در این شهر رخ داده است!
بیسمارک و مارکس ،آینشتاین و هیتلر ،حتی جان اف کندی و دیوید بوئی همگی به هویت
تاریخی این شهر شکل داده و در عین حال از آن تاثیر پذیرفته اند .اینجا شهری است که
شاهد یک انقالب بوده ،به پایگاه مخوف نازی ها بدل شده و تا آخرین ساختمانش زیر بمباران
سنگین ارتش متفقین ویران شده ،به دو قسمت و دو کشور تقسیم شده و مجددا یکپارچه
گشته! و همه اینها فقط مربوط به قرن بیستم است! پایتخت آلمان حقیقتا مانند یک کتاب تاریخ
سه بعدی است!
در عین حال اینجا یکی از مراکز معتبر موسیقی جهان و خانه ارکستر فیالرمونیک برلین است.
تنوع بی نظیر و غنای موزه های آن از پرگامون گرفته تا گالری گملده و موزه یهودیان خیره
کننده است.
و سرانجام اینکه برلین امروزی شهری پرشور و نشاط با کافه ها و بارهای شلوغ و متنوع به لحاظ
فرهنگی است که برای خالقیت و نو آوری مرزی جز آسمان نمی شناسد.
برنامه سفر
روزاول :پنجشنبه/1 ،فروردین/11 – 97/مارس 1131 /تهران–وین– ژنو
 14:41حرکت با پرواز شماره  171هواپیمایی اتریشی به مقصد وین
 17:11فرود در فرودگاه بین المللی وین ،کنترل پاسپورت و ثبت مهر ورود
 17:34حرکت با پرواز شماره 473هواپیمایی اتریشی به مقصد ژنو
11:44ورود به فرودگاه ژنو ،تحویل گرفتن بار و پس از آن حرکت با اتوبوس اختصاصی به
سمت هتل ،ادامه روز آزاد ،اقامت شب در هتلCornavinدر ژنو.
روزدوم،جمعه/3 ،فروردین/13 – 97/مارس 1131 /ژنو–آنسی  -ژنو
 19:11گشت تمام روز در ژنودومین شهر پرجمعیت سوئیس و دارای یکی از باالترین
استانداردهای زندگی در اروپا .بازدیدازفواره معروف ژنو ،ساعت گل،محلهی سازمان
ملل،بافت قدیم وکلیسای جامع ژنو ،پس از آن حرکت به سمت شهر آنسی واقع در 44
کیلومتری ژنو و داخل خاک فرانسه که یکی از رومانتیک ترین شهرهای فرانسه به شمار می
رود .بازدید از دریاچه و کانال ها و جاذبه های طبیعی و شهری.
 31:11پایان گشت و بازگشت به هتل ،اقامت شب در ژنو.

روز سوم ،شنبه/4 ،فروردین/14 – 97/مارس 1131/ژنو
 19:11حرکت به سمت لوزان و گشتی در این شهر شامل کلیسای جامع گوتیک ،بافت قدیمی،
کوچههایی باریک و چشم نواز،و پیاده رو هایی پر از بوتیکهای دل فریب و همین طور بازدید
از داخل موزه المپیک شهر .پس از آن حرکت به سمت مونترو واقع در شرق دریاچه ژنو و
دیدار از این شهر بسیار زیبا و پیاده روی کنار
دریاچه و گرفتن چند عکس یادگاری
 31:11پایان گشت و بازگشت به هتل ،اقامت شب در ژنو.
روز چهارم ،یکشنبه/4 ،فروردین/14 – 97/مارس  1131/ژنو  -برن  -زوریخ
 19:11تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت زوریخ
 33:31توقفی در میان مسیر در شهر برن مرکز سیاسی سوئیس و گشتی کوتاه شامل بازدید
از بافت قدیمی مرکز شهر ،چشمه ها ،برج ساعت ،کلیسای جامع ،ساختمان پارلمان و شورای
شهر
 33:31توقفی یک ساعته برای صرف ناهار (بر عهده مسافرین)
 34:31ادامه مسیر به سمت زوریخ
 37:11رسیدن به زوریخ ،ترانسفر به هتل ،تحویل گرفتن اتاق ها ،ادامه روز آزاد ،اقامت
شب در هتل H+در زوریخ.
روزپنجم ،دوشنبه/7 ،فروردین/17 – 97/مارس 1131/زوریخ –راین فال  -زوریخ
 19:11پسازصرفصبحانه،انجام گشتی تمام روز در زوریخ .دیدار با مهم ترین جاذبه های این
شهر مانند کلیساهای فراومونستر و گروس مونستر ،خیابان بانهوف و منطقه زوریخ برگ،
دریاچه زوریخ و بافت قدیمی و تاریخی شهر .پس از آن حرکت به سمت آبشارهای راین.
 37:11بازگشت به هتل .اقامت شب در زوریخ.
روزششم ،سه شنبه/7 ،فروردین/17 – 97/مارس  1131/زوریخ – لوسرن  -زوریخ
 19:11حرکت به سمت لوسرن به منظور انجام گشتی تمام روز در این شهر بسیار زیبا و
بازدید از مهم ترین جاذبه های لوسرن ،دریاچه لوسرن ،پل چاپل و منطقه تاریخی.
 37:11بازگشت به هتل ،اقامت شب در زوریخ.

روزهفتم ،چهارشنبه/1 ،فروردین/11 – 97/مارس 1131/زوریخ – لینداو  -مونیخ
 19:11تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت مونیخ آلمان
 33:11توقفی در میان مسیر در شهر لینداو در حاشیه دریاچه کنستانس و گشتی کوتاه در
این شهر زیبا
 33:11توقفی یک ساعته برای صرف ناهار (بر عهده مسافرین)
 34:11ادامه مسیر به سمت مونیخ
 37:31ورود به مونیخ ،ترانسفر به هتل ،تحویل گرفتن اتاق ها ،ادامه روز آزاد ،اقامت شب
در هتل Eurostarsدر مونیخ.
روزهشتم ،پنجشنبه/9 ،فروردین/19 – 97/مارس 1131/

مونیخ

 19:11گشت نیم روز در مونیخ و بازدید از مهم ترین جاذبه ها مانند میدان مارین پالتز،
ساختمان شورای شهر ،کلیسای فراوئن ،باغ انگلیسی و سایر دیدنی ها
 33:11بازگشت به هتل ،اقامت شب در مونیخ.
روزنهم ،جمعه/31،فروردین/31 – 97/مارس1131/

مونیخ

 19:11حرکت به سمت قلعه نویشوان اشتاین واقع در  311کیلومتری مونیخ جهت انجام
گشتی خاطره انگیز و بازدید از فضای داخلی این قلعه بسیار زیبا و تاریخی که الهام بخش والت
دیزنی برای طراحی قصر زیبای خفته بوده است.
 37:11پایان گشت و بازگشت به هتل .اقامت شب در مونیخ.
روزدهم ،شنبه/33 ،فروردین/33 – 97/مارس1131/

مونیخ  -برلین

 19:11تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت برلین
 37:11ورود به برلین ،انتقال به هتل ،دریافت اتاق ها ،ادامه روز آزاد ،اقامت شب در هتل
 Park innدر برلین.
روزیازدهم ،یکشنبه/31 ،فروردین/3 – 97/آوریل1131/

برلین

 19:11گشت تمام روز در برلین و دیدار از بقایای دیوار برلین ،میدان آلکساندر ،چک پوینت
چارلی ،دروازه براندنبورگ ،ساختمان رایشستاگ ،برج تلویزیون ،میدان پوتسدام و سایر
جاذبه ها

 37:11پایان گشت و بازگشت به هتل ،اقامت شب در برلین.
روزدوازدهم ،دوشنبه/33 ،فروردین/1 – 97/آوریل1131/

برلین – پوتسدام  -برلین

 19:11حرکت به سمت پوتسدام واقع در  41کیلومتری برلین و انجام گشتی نیم روز در این
شهر و دیدار از مهم ترین جاذبه های آن
 34:11بازگشت به هتل ،اقامت شب در برلین.
روزسیزدهم ،سه شنبه/34 ،فروردین/3 – 97/آوریل1131/

برلین – وین  -تهران

 34:11تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه برلین
 34:11ورود به فرودگاه تگل برلین ،تحویل دادن بار
 37:14حرکت با پرواز شماره  131هواپیمایی اتریشی به مقصد وین
 31:14فرود در فرودگاه وین ،کنترل پاسپورت و ثبت مهر خروج
 11:31حرکت با پرواز شماره  173هواپیمایی اتریشی به مقصد تهران
 3+13:11فرود در فرودگاه امام خمینی ،کنترل پاسپورت و دریافت بار .پایان سفر!
به امید دیدار شما در سفرهای بعدی،

